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A nyár  egyik  legforróbb  napján 
idelátogató  holland  házaspárt 
először  a  volt  Széchenyi  isko-
la  épületében  fogadta  Bosits 

Zoltánné  megbízott  igazgató, 
később  pedig  a  város  vezetői-
vel  találkoztak.  A két  látogatás 
között  sikerült  az  alapítvány 

küldetéséről, tevékenységéről is 
szót váltanunk.

– Meglehetősen távol esik egy-
mástól a két ország, így kézen-
fekvő a kérdés, hogyan talált 
egymásra az adomány felajánló-
ja és annak befogadója? – érdek-
lődtünk az elnöktől.

–  Harminc  éve  mûködő  ala-
pítványunk  igen  széles  hálóza-
tot  mûködtet  Kelet-Európában, 
így  folyamatos  kapcsolatban 
állunk  számos  civil  szervezet-
tel,  amelyek  szükség  esetén 
megkeresnek bennünket sürgős 
igényekkel,  kérésekkel.  Most 
viszont mi értesítettük az alapít-
vány  magyarországi  felelőseit, 
hogy van egy értékes, hatalmas 
mennyiségû iskolabútor-felaján-
lás,  amelynek  nagyon  hamar 
meg  kellene  oldani  az  elszállí-
tását. Arra kértük őket, a lehető 
legrövidebb  időn  belül  találják 
meg  azt  a  befogadó  iskolát, 
amely  a  leginkább  rászorul  a 
segítségre, ahol a lehető legjobb 
helyre  kerül  az  adomány,  de 
csak  azzal  a  feltétellel  kapják 
meg, ha saját költségen megold-
ják a berakodást és a szállítást. 
Így  kerültünk  kapcsolatba  az 
érdi iskolával.

– Úgy tudjuk, nem ez az első 
magyarországi tevékenységük.

–  Korántsem,  sőt!  Az  elmúlt 
tíz  esztendőt  tekintve,  ebben 
a  térségben  már  legalább  ezer 
oktatási  intézménynek  segí-
tettünk  a  tanítási  feltételek 

megteremtésében.  Például 
büszkék  vagyunk  arra,  hogy 
Magyarország mellett mi voltunk 
a  második  legnagyobb  támoga-
tói  a marosvásárhelyi  Sapientia 
Egyetemnek.  Hosszadalmas 
lenne most felsorolni azokat az 
általános és középiskolákat, sőt 
sok  esetben  óvodákat  is,  ame-
lyek mûködését hasonló módon 
sikerült  szponzorálnunk.  Ez  a 
legutóbbi  felajánlás  azért  egye-
dülálló,  mert  nagyon  hamar 
kellett  rá  reagálni,  és  rendkí-
vül rövid idő állt rendelkezésre, 
hogy  lebonyolítsuk  az  elszál-
lítását.  Éppen  ezért  köszönet 
illeti a városvezetést, hogy rop-
pant  pozitívan  reagált  az  isko-
la  megkeresésére,  és  a  nyári 
szabadságok  ellenére  azonnal 
megoldotta,  hogy  fogadni  tud-
ják a felajánlást. Alapítványunk 
igen nagy súlyt fektet arra, hogy 
jó  kapcsolatot  ápoljon  mind 
a  hollandiai,  mind  a  fogadó 
országok  településeinek  veze-
tésével,  hiszen  csak  egymás-
sal  együttmûködve,  közösen 
fáradozva  lehetünk  képesek  az 
igazán  nemes  cselekedetekre. 
Számunkra ez jelenti az egyedü-
li  elismerést  részükről,  hiszen 
egyébként  semmilyen  állami 
vagy önkormányzati támogatást 
nem kapunk, és nem is igénye-
lünk  tőlük.  Mûködésünket  is  a 
szponzoraink teszik lehetővé.

– Hogyan találják meg a fel-
ajánlókat, a segítőket?

Érdre látogattak az iskolabútort szerzõ alapítvány vezetõi

Holland házaspár harmincéves 

segítõ küldetése
Akinek a szíve készen áll a jótettekre, az odavezetõ 
utat is hamar megtalálja – valahogy így hangzik 
hozzávetõleges fordításban az a holland mondás, 
amely a Karmel International Foundation Alapítvány 
egyik mottója, és amelynek nagyszerû küldetésével 
egy nagy értékû, ezer diákot szolgáló iskola bútorának 
felajánlása kapcsán sikerült a napokban megismer-
kednünk. Az alapítvány vezetõi, azaz a rokonszenves 
Hoogeveen-Horstman házaspár tagjai a múlt héten 
Érdre látogattak, hogy személyesen is meggyõzõdjenek 
róla, a lehetõ legjobb helyre került a barneveldi iskola 
csaknem 80 ezer euró értékû felajánlása. 

– Sokan ismernek bennünket, 
de  mi  magunk  is  keressük  az 
új kapcsolatokat, és igyekszünk 
a  szponzorainkat  is meggyőzni 
arról,  hogy  fontos  feladatokat 
végzünk. Mi ugyanis nem elég-
szünk  meg  azzal,  hogy  felku-
tassuk  az  adomány  felajánlóját 
és befogadóját, hanem nyomon 
is  követjük  a  felajánlás  útját. 
Egyrészt megvizsgáljuk, hogy az 
adomány megfelel-e a minőségi 
kritériumoknak,  azaz  külsőleg 
és  funkcióját  tekintve,  hasz-
nosítható-e,  illetve  alkalmas-e, 
érdemes-e arra, hogy továbbad-
juk.  A barneveldi  iskola  teljes 
felszerelését  megtekintve  mint-
egy 80 ezer euróra becsültük az 
ezer diákot kiszolgáló iskolabú-
tort, és természetesen érdemes-
nek  tartottuk  arra,  hogy  azon-
nal megkeressük azt az iskolát, 
amelynek  leginkább  szüksége 
van  korszerûbb  iskolai  felsze-
relésre. Hálásak vagyunk azért, 
hogy mind az érdi iskolaigazga-
tó  asszony  bámulatos  szerve-
zői munkájának köszönhetően, 
mind pedig a városvezetés aktív 
közremûködése eredményeként 
alig két hét alatt célba érjen a fel-
ajánlás, és annak is nagyon örü-
lünk, hogy valóban jó minőségû 
szállítmányt  sikerült  idejuttat-

ni, amihez sok áldást kívánunk 
a  használóknak.  Alapítványi 
munkánk legfőképpen azt a célt 
szolgálja, hogy a kedvezménye-
zett  intézmény  oktatási  feltéte-
leinek  korszerûsítését  segítse, 
serkentse  a  diákokat  a  tanulás-
ban,  hiszen  modernebb,  szebb 
és  rendezettebb  környezetben 
jobb  kedvvel  vesznek  részt 
hasznos ismereteik bővítésében. 
Mi  nem  teszünk  többet,  csak 
összehozzuk  az  adományozót 
a  felajánlás  elfogadójával,  ám 
eközben  nagyon  sok  embert 
megismerünk,  és  talán  sikerül 
közelebb kerülünk a szívükhöz 
is. Egy holland mondás úgy tart-
ja:  akinek  a  szíve  készen  áll  a 
jó tettekre, az odavezető utat is 
hamar  megtalálja!  Ha  ugyanis 
őszintén  megnyílunk  egymás 
felé,  elmondjuk  a  gondjainkat, 
problémáinkat, azt is engedjük, 
hogy  megnyíljon  a  cselekvés 
útja – mondta az interjú végén J. 
Hoogeveen-Horstman  asszony, 
aki  azt  is  elárulta,  készítenek 
majd  egy  fotóalbumot,  amely 
mind  a  felajánló,  mind  pedig 
az  alapítvány  számára  doku-
mentálja,  hogy  célba  ért,  és  a 
legmegfelelőbb helyre került az 
értékes adomány. 

  Bálint Edit

A holland házaspárt: Jannetje és a Hans Hoogeveent Bosits Zoltánné 
megbízott igazgató fogadta a szállítmány  bútoraival megújult irodájában
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Az alapítvány vezetõi  a magyarországi összekötõ és egyben tolmácsuk, 
Thúróczy István jelenlétében és az igazgatónõvel megcsodálják az új isko-
lapadokkal és székekkel berendezett tantermet


